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เฉลยแบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมส าหรบัการทดสอบหลกัสตูร 

Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) 
 

กลุ่มท่ี 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน (professional practices) 
 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบติัวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน  
 

ข้อ 1 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ทุกตวัเลอืกกล่าวถูกตอ้งเกีย่วกบัความเป็นมอือาชพีในการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน  

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 7 – 8 

 
 
ข้อ 2 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

นักวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัฯิ ในการประกอบธุรกจิในประเทศ B เน่ืองจาก
กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัมคีวามเขม้ขน้น้อยกว่าจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัฯิ จงึตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏบิตัฯิ 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 16 

 
 
ข้อ 3 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

การแนะน าการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงู อาจไม่สามารถกระท าไดทุ้กรายเนื่องจากตอ้งพจิารณาระดบัการยอมรบัความเสีย่ง 
รวมถงึเงือ่นไขขอ้จ ากดัในการลงทุนของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 9 

 
 

ข้อ 4 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

นักวเิคราะหต์อ้งใหค้วามส าคญัต่อธุรกรรมดา้นการลงทุนของลูกคา้ เหนือกว่าของนายจา้งและของตนเอง 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 207 
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ข้อ 5 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

การเปิดเผยการไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัจากการวเิคราะห ์ใหค้ าแนะน าเกีย่วขอ้งกบั
มาตรฐานการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) 
หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 11 

 
 
ข้อ 6 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ทุกขอ้เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏบิตังิานเกีย่วกบัขอ้มลูทีม่นีัยส าคญั 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 65 

 
 
ข้อ 7 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

เป็นการจดัสรรเงนิลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้โดยไม่ค านึงถงึปัจจยัส่วนบคุคล เงือ่นไข และขอ้จ ากดัของลูกคา้ อกีทัง้ยงัไมม่กีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 89 

 
 
ข้อ 8 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

หากเป็นการกระท า หรอืรบัจา้งท างานทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะแขง่ขนักบัธุรกจิของนายจา้ง และ/หรอืน าทรพัยากรของนายจา้ง
ไปใช ้สามารถท าได ้แตต่อ้งแจง้นายจา้งใหร้บัทราบดว้ย 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 139 

 
 
ข้อ 9 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

นักวเิคราะหร์ายนี้ตอ้งแยกความคดิเหน็ของตนเองออกจากขอ้เทจ็จรงิในการจดัท าบทวเิคราะหอ์ย่างชดัเจน 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 167 
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ข้อ 10 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ตามมาตรฐาน 6(ข) การจดัล าดบัความส าคญัของการท าธุรกรรม ไมไ่ดจ้ ากดัธุรกรรมการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง
พนักงานทีแ่ตกต่างไปจากค าแนะน าการลงทุนของบรษิทันายจา้ง หากการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดท้ าใหลู้กคา้
เกดิความเสยีเปรยีบ 

หนังสืออ้างอิง 

คู่มอืมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการลงทุน (Standard of Practice Handbook) หน้า 211-212 

 
 
มาตรฐานสากลด้านการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน  
 

ข้อ 11 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

กรณีทีก่ฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์อ้งถิน่หรอืของประเทศใดขดัแยง้กบั GIPS ก าหนดใหป้ฏบิตัติามกฎหมายหรอื
หลกัเกณฑท์อ้งถิน่หรอืของประเทศนัน้ โดยเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ระหว่างขอ้กฎหมายหรอืหลกัเกณฑก์บั GIPS ให้
ครบถว้น 

หนังสืออ้างอิง 

มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล (GIPS)  หน้า 9-10 

 
 
ข้อ 12 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

การแสดงตนของบรษิทัว่าปฏบิตัติามมาตรฐานของ GIPS บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ GIPS อย่างครบถว้น
และ GIPS สนับสนุนใหป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะเพีม่เตมิดว้ย 

หนังสืออ้างอิง 

มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล (GIPS)  หน้า 18 

 
 
ข้อ 13 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

กองทุนสดใส ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนสดใสนับตัง้แต่จดัตัง้กองทุนกระทัง่สิน้ปีแรกของการด าเนินการ 

กองทุนรุ่งเรอืง ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานรายปีตัง้แต่วนัจดัตัง้กองทุนกระทัง่วนัสิน้สุดการด าเนินงาน 

หนังสืออ้างอิง 

มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล (GIPS)  หน้า 33 
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เกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุน 

 
ข้อ 14 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

การแจง้ผูบ้รหิารของกจิการทีจ่ะถูกท าค าเสนอซื้อใหท้ราบล่วงหน้าไม่ใช่หลกัการทีผู่ท้ าค าเสนอซื้อตอ้งปฏบิตัใิห้
ครบถว้น 

หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 82 

 
 
ข้อ 15 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

การประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์คอื การรบัหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ปเสนอขายต่อ
ประชาชนโดยไดร้บัค่าธรรมเนยีมจากการด าเนินธุรกจิ 

หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 23 

 
 
ข้อ 16 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

หุน้สามญัทีม่ลีกัษณะไรใ้บหุน้ (scripless) ไมใ่ชคุ่ณสมบตัขิองหุน้สามญัทีจ่ะขออนุญาตในการออกและเสนอขายหุน้
สามญัทีจ่ะขออนุญาตออกและเสนอขายสามารถเป็นไดท้ัง้ลกัษณะทีม่ใีบหุน้ และไรใ้บหุน้ 

หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 65-66 

 
 
ข้อ 17 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

กองทุนไม่สามารถเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไปได ้เน่ืองจากมกีารลงทุนในโครงการทีไ่ม่แลว้เสรจ็ (greenfield project) 
เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่ากองทนุ 

หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 132-133 
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ข้อ 18 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

หน่วยทรสัตข์องกองทุน REIT ตอ้งน าไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 140-141 

 
 
ข้อ 19 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

การท าสญัญาในลกัษณะการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืหลกัทรพัยใ์นอนาคต (repurchase agreement) โดยสาระส าคญั
เป็นการกูย้มืเงนิโดยโอนกรรมสทิธิใ์นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นหลกัประกนั จงึไม่อยู่ภายใต ้พรบ.สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

หนังสืออ้างอิง 

เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน หน้า 36 
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วิชาหลกัการลงทุน 

 
ข้อ 20 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

รายไดห้รอืความมัง่คัง่ ระดบัการยอมรบัความเสีย่ง ทศันคตทิีม่ตี่อความเสีย่ง รวมถงึความตอ้งการ และอารมณ์ส่วน
บุคคลเป็นปัจจยัภายในทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจลงทุน 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่1 หน้า 13-14 

 
 
ข้อ 21 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ความเสีย่งทางการเงนิเป็นขอ้มลูในระดบับรษิทั ทีส่่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทันัน้ๆ 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 38-39 

 
 
ข้อ 22 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

PV = 25,000, N=5, I/Y = 5, CPT FV = 31,907 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 73-74 

 
 
ข้อ 23 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ค านวณดอกเบีย้อย่างงา่ยต่อปี = 1,200 x 4% = 48 บาทต่อปี 

ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัรวมทัง้หมด = 48 x 5 = 240 บาท 

สิน้ปีที ่5 จะมเีงนิอยูใ่นบญัชเีงนิฝาก 1,200 บาทเท่าเดมิ เพราะถอนดอกเบีย้ออกไปใชทุ้กปี 

หากปิดบญัชตีอนตน้ปีที ่5 หรอืสิน้ปีที ่4 จะไดร้บัเงนิรวม = 1,200 + (48 x 4) = 1,200 + 192 = 1,392 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่3 หน้า 61-62 
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ข้อ 24 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

FV = 105,000, N = 2, I/Y = 4, CPT PV = 97,078 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 96-97 

 
 
ข้อ 25 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราดอกเบีย้ส าหรบังวด 6 เดอืน = 6%/2 = 3% 

ค านวณมลูค่าเงนิในอนาคต กรณีเงนิงวดแบบปลายงวด 

PMT = 10,500, N = 4, I/Y = 3, CPT FV = 43,928 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 96-97 

 
 
ข้อ 26 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ดอกเบีย้รบัต่องวด = 1,000 x (12%/ 2) = 60 บาทต่องวด 

จ านวนงวด = 5 x 2 = 10 งวด 

อตัราคดิลด = 10%/2 = 5% ต่องวด 

กดเครื่องคดิเลข 

 
หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่4 หน้า 95-105 

 
 
ข้อ 27 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีเ่ป็นตวัเงนิ คอื อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิทีไ่ดร้บัการ
ปรบัปรุงใหช้ดเชยกบัอตัราเงนิเฟ้อทีค่าดการณ์ไว ้(และสถานการณ์ของตลาดการเงนิทีม่คีวามผนัผวนอยู่ตลอดเวลา)
หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่4 หน้า 87-88 
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ข้อ 28 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คอื 
• อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ 
• ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อทีค่าด 
• ส่วนชดเชยความเสีย่ง 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 128-130 

 
 
ข้อ 29 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

Covariance AB = Correlation AB x Standard Deviation A x Standard Deviation B 

Covariance AB = 0.55 x 0.07 x 0.05 = 0.001925 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน หน้า 142 

 
 
ข้อ 30 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์= (0.60 x 10%) + (0.40 x 4%) = 6% + 1.6% = 7.6% 

พนัธบตัรรฐับาลเป็นหลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่ง จงึมส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0 

ความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์= (0.60 x 7%) = 4.2% 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่5 หน้า 142-144 

 
 
ข้อ 31 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ใชม้าตรวดัของ Sharpe ถา้จะลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยเ์พยีงกลุ่มเดยีว 

หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่6 หน้า 213 
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ข้อ 32 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนทีพ่ยากรณ์ของหุน้ A ต ่ากว่า อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการ แสดงว่า หุน้ A ราคาแพงกว่าที่
ควรเป็น (Overvalued) จงึไม่ควรซื้อหุน้ A  
หนังสืออ้างอิง 

หลกัการลงทุน บทที ่6 หน้า 181-184  
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วิชาพื้นฐานการเงินธรุกิจ 

 
ข้อ 33 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ถา้ทัง้โครงการ A และโครงการ B เป็นโครงการลงทุนทีเ่ป็นอสิะต่อกนั กค็วรเลอืกลงทุนในทัง้ 2 โครงการ เพราะ
โครงการ A และโครงการ B ม ีNPV เป็นบวกทัง้ 2 โครงการ 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่2 หน้า 33-34 

 
 
ข้อ 34 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนภายใน หรอื IRR คอือตัราคดิลดทีท่ าให ้NPV ของโครงการลงทุนเท่ากบั 0 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่2 หน้า 48-49 

 
 
ข้อ 35 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ทุกโครงการลงทุนมอีายุเท่ากนัและมจี านวนเงนิลงทุนเริม่ตน้เท่ากนั แต่โครงการ A จะมกีระแสเงนิสดสุทธเิป็นบวกทุก
ปี ตลอดอายุโครงการ ขณะทีโ่ครงการอื่นมกีระแสเงนิสดสุทธบิางปีเป็นลบและบางโครงการกม็กีระแสเงนิสดสุทธทิุกปี
เป็นลบ ดงันัน้ โครงการ A จงึม ีNPV ทีส่งูกว่าของโครงการ B, C และ D 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่2 หน้า 43-47 

 
 
ข้อ 36 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ในปีที ่1 และปีที ่2 กระแสเงนิสุดสุทธริวมจากการด าเนินโครงการ A เท่ากบั 250 ลา้นบาท แสดงว่าใน 2 ปีแรก 
โครงการ A ยงัไม่ไดค้นืทุน แต่โครงการ A จะคนืทุนในระหว่างปีที ่3 โดยโครงการ A ตอ้งการกระแสเงนิสดสุทธอิกี
จ านวน 50 ลา้นบาทในระหว่างปีที ่3 เพื่อใหไ้ดก้ระแสเงนิสดสุทธริวมกนัเท่ากบัจ านวนเงนิทุนทีต่อ้งการเริม่ตน้ 
(จ านวน 300 ลา้นบาท) โดยในปีที ่3 โครงการ A สามารถสรา้งกระแสเงนิสดสุทธไิดอ้กีจ านวน 250 ลา้นบาท ดงันัน้ 
ระยะเวลาคนืทุนของโครงการ A จงึเท่ากบั 2 ปี + (50 / 250) ปี หรอื 2.2 ปี 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่2 หน้า 38-40 
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ข้อ 37 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ทีอ่ตัราคดิลด 10% นัน้ NPV ของโครงการ A เท่ากบั 3.30 ลา้นบาท และ NPV ของโครงการ B เท่ากบั 1.34 ลา้นบาท 
เน่ืองจากโครงการทัง้ 2 เป็นโครงการทีท่ าร่วมกนัไม่ได ้จงึตอ้งเลอืกเฉพาะโครงการทีม่ ีNPV ทีส่งูกว่า คอื โครงการ A 
ดงันัน้ บรษิทั ก จงึควรเลอืกลงทุนในโครงการทีใ่ห ้NPV ทีส่งูกว่า คอื โครงการ A ดงันัน้ ตวัเลอืก 3 จงึเป็นขอ้สรุปทีไ่ม่
ถูกตอ้ง ส่วนตวัเลอืก 1, 2 และ 4 เป็นขอ้สรุปทีถู่กตอ้งทัง้หมด 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่2 หน้า 43-47 

 
 
ข้อ 38 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ทัง้การจ่ายหุน้ปันผล (stock dividend) และการจ่ายเงนิสดปันผล (cash dividend) ท าใหก้ าไรสะสมทีแ่สดงอยู่บน             
งบแสดงฐานะการเงนิลดลง แตก่ารแตกหุน้ (stock splits) ไมไ่ดท้ าใหก้ าไรสะสมของกจิการลดลง รวมถงึไม่ไดท้ าให้
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกจิการมกีารเปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 105-107 

 
 
ข้อ 39 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ระดบัภาระผกูพนัรวม (degree of total leverage: DTL) เป็นค่าทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลีย่นแปลงของ
ปรมิาณการขายและการเปลีย่นแปลงของก าไรต่อหุน้ กล่าวคอื DTL เป็นค่าทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าถา้ปรมิาณการขาย
เปลีย่นแปลงไป 1% จะส่งผลใหก้ าไรต่อหุน้ของกจิการมกีารเปลีย่นแปลงไปกี ่% 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 91-92 

 
 
ข้อ 40 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

การซื้อหุน้คนื (treasury stock) จะท าใหจ้ านวนหุน้ของกจิการลดลง และท าใหก้ าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้ (กรณีทีก่ าไรสุทธริวม
ของกจิการคงทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง) ส่วนการใหหุ้น้ปันผลและการแตกหุน้จะท าใหจ้ านวนหุน้เพิม่ขึน้และก าไรต่อหุน้
ลดลง ส่วนการจ่ายเงนิสดปันผลไม่ไดม้ผีลกระทบต่อก าไรต่อหุน้แต่อย่างใด 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 110-112 
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ขอ้ 41 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

แหล่งเงนิทุนของโครงการประกอบดว้ยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ การเสนอขายหุน้บุรมิสทิธแิละก าไรสะสม 
ดงันัน้ อตัราคดิลดทีน่ ามาใชเ้พือ่ค านวณ NPV ของโครงการ คอื ตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของโครงการ 
(WACC) 
หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 75-79 

 
 
ข้อ 42 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ตวัเลอืก 3 ไม่ถูกตอ้ง ขอ้ความทีถู่กตอ้งคอืก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อ WACC คงทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง เมื่ออตัรา
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพิม่ขึน้ WACC จะลดลง เพราะตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษลีดลง 
ตวัเลอืก 1, 2 และ 4 ถูกตอ้ง 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 81-82 

 
 
ข้อ 43 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

WACC ของบรษิทั ก = [0.5 x 5% x (1-0.2)]+(0.5 x 9%) = 2.0%+4.5% = 6.5% 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่3 หน้า 75-78 

 
 
ข้อ 44 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

1, 2 และ 3 ใชว้ดัสภาพคล่องระยะสัน้ของกจิการ 4. ใชว้ดัสดัส่วนภาระหนี้สนิและความเสีย่งทางการเงนิ (financial 
risk) ของกจิการ 
หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่4 หน้า 120-123 
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ข้อ 45 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

แรงจงูใจในการเกง็ก าไรเป็นแรงจูงใจในการบรหิารตน้ทุนของสนิคา้ เช่น การกกัตุนสนิคา้จากการทีก่จิการคาดการณ์ว่า
จะเกดิภาวะสนิคา้ขาดตลาดในอนาตอนัใกล ้หรอืราคาของสนิคา้มคีวามผนัผวนมาก ท าใหก้จิการมกีารกกัตุนสนิคา้
ในช่วงทีร่าคาสนิคา้ยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่าเพื่อรอขายเมื่อราคาสนิคา้ปรบัตวัสงูขึน้ 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่4 หน้า 134-135 

 
 
ข้อ 46 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

จ านวนวนัหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืของบรษิทั A ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 เท่ากบั  
365 / [45 / ((10+20) / 2) = 121.67 วนั 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่4 หน้า 122-123 

 
 
ข้อ 47 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

วงจรเงนิสดของบรษิทั A  = ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ + ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ – ระยะเวลาช าระหนี้แก่เจา้หนี้ 
      การคา้เฉลีย่ 
 =  (365/20) + (365/23) - (365/20) 
 =  18.25+15.87-18.25 
                             =  15.87 วนั 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่4 หน้า 123-126 

 
 
ข้อ 48 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

พนักงานและลูกจา้งถอืว่าเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายในกจิการ 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่5 หน้า 166-168 
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ข้อ 49 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

การดแูลใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลาและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องการรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลู 

หนังสืออ้างอิง 

พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ บทที ่5 หน้า 180-181 
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วิชาการวิเคราะห์งบการเงิน 
 

ข้อ 50 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ตน้ทุนการออกแบบทีจ่ะรบัรูส้ าหรบัโครงการ Alpha คอื (6/24) x 20 ลา้นบาท = 5 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการก่อสรา้งทีจ่ะรบัรูส้ าหรบัโครงการ Alpha คอื (18/24) x 20 ลา้นบาท = 15 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ขอ้1) จงึถูกตอ้ง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 145-146 

 
 
ข้อ 51 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ทัง้ 4 รายการทีโ่จทยใ์หม้า เป็นกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมลงทุน (investing activities) โดยในปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 25x5 กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุนของบรษิทั ก เท่ากบั [(35) + 20 + (5)+ (4)] = 
(24) ลา้นบาท ดงันัน้ บรษิทั ก จงึมกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปีดงักล่าวเท่ากบั 24 ลา้นบาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 221 

 
 
ข้อ 52 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราการเตบิโตในระยะยาวของกจิการ = ROE x (1-dividend payout ratio) 
                                                 = 8% x (1-0.6) 
                                                 = 3.20% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 324-327 

 
 
ข้อ 53 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

สนิคา้ส าเรจ็รปูทีข่ายแลว้ไมไ่ดถ้อืว่าเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัผูข้ายสนิคา้อกีต่อไป จงึไมไ่ดร้วมอยู่ในรายการสนิคา้
คงเหลอืของกจิการผูข้ายสนิคา้อกีต่อไป 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 356-358 
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ข้อ 54 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

วธิรีาคาเจาะจง (specific) เป็นวธิทีีม่สีมมตฐิานว่าสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายแต่ละหน่วยมรีาคาทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 368-369 

 
 
ข้อ 55 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

เน่ืองจากบรษิทั ก บนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทั ข ดว้ยวธิ ีFVPL ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X1 จะตอ้งแสดงมลูค่า
ของเงนิลงทุนในบรษิทั ข ในงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ก ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าว ซึง่อยู่ที ่2.3 
ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทั ก ยงัตอ้งมกีารรบัรูผ้ลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (unrealized loss) จากการเปลีย่นแปลง
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทั ก จ านวน 0.2 ลา้นบาท (2.3-2.5) ในงบก าไรขาดทุนของทางบรษิทั ดงันัน้                   
4) จงึเป็นขอ้สรุปทีถู่กตอ้ง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 431-435 

 
 
ข้อ 56 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ขอ้ 1), 2) และ 4) ลว้นแต่เป็นขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 440-441 

 
 
ข้อ 57 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

หากกจิการมกีารตรีาคาสนิทรพัยใ์หม่ท าใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ กจิการตอ้งมกีารรบัรูม้ลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูจ้ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ
ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 520-522 
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ข้อ 58 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ณ วนัที ่3 มนีาคม 25X1  
• สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ข หลงัการรบัรูร้ายการเช่าทรพัยส์นิระยะยาว เทา่กบั 590 ลา้นบาท (560+30) 
• หนี้สนิรวมของบรษิทั ข หลงัการรบัรูร้ายการเช่าทรพัยส์นิระยะยาว เท่ากบั 395 ลา้นบาท (360+35) 

ดงันัน้ อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ข หลงัการรบัรูร้ายการเช่าทรพัยส์นิระยะยาว เท่ากบั 0.67 เท่า 
(395 / 590) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 621-624 

 
 
ข้อ 59 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

1), 3) และ 4) เป็นขอ้บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าบรษิทั A มอี านาจควบคุม (control) ในบรษิทั B  
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหง์บการเงนิ หน้า 680-682 
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กลุ่มวิชาท่ี 3 : การวิเคราะห์หลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน 

 

วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน 

 
ข้อ 60 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานประกอบดว้ยการวเิคราะหร์ะดบัมหภาค การวเิคราะหร์ะดบัอตุสาหกรรมและการวเิคราะห์
ระดบับรษิทั 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่3 หน้า 122 

 
 
ข้อ 61 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

การลดอตัราดอกเบีย้นโยบายและการเพิม่ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิเป็นนโยบายการเงนิแบบขยายตวั 
(expansionary monetary policy) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่3 หน้า 131-132 

 
 
ข้อ 62 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ตลาดผกูขาด (monopoly) เป็นตลาดทีม่ผีูผ้ลติรายเดยีว และไมส่ามารถหาสนิคา้มาทดแทนได ้เช่น ในกจิการ
สาธารณูปโภคของประเทศไทย 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่4 หน้า 174-175 

 
 
ข้อ 63 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ค่าดชันี Herfindahl - Hirschmann ของอุตสาหกรรม D ต ่ากว่าของอุตสาหกรรม A, B และ C แสดงว่าในอุตสาหกรรม 
D มบีรษิทัอยู่เป็นจ านวนมากทีแ่ขง่ขนักนั และแต่ละบรษิทักม็ส่ีวนแบ่งตลาดทีไ่มไ่ดแ้ตกต่างกนัมาก ท าใหม้กีารแขง่ขนั
ในอุตสาหกรรมสงู 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่4 หน้า 181-182 
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ข้อ 64 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ใชว้ดัระดบัภาระหนี้สนิและความเสีย่งทางการเงนิของกจิการ 
อตัราส่วนก าไรสุทธใิชว้ดัระดบัความสามารถในการท าก าไรของกจิการ 
อตัราส่วนเงนิสดใชว้ดัสภาพคล่องระยะสัน้ของกจิการ 
อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมใชว้ดัประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัยข์องกจิการเพื่อการสรา้งรายได้
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่5 หน้า 235 

 
 
ข้อ 65 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

1), 2) และ 4) ใชส้ าหรบัการพยากรณ์ตวัแปรทางการเงนิรายตวั การพยากรณ์งบการเงนิใชส้ าหรบัการพยากรณ์ตวัแปร
ทางการเงนิแบบภาพรวม ไม่ไดใ้ชส้ าหรบัการพยากรณ์ตวัแปรทางการเงนิตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งโดยเฉพาะ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่6 หน้า 270-271 

 
 
ข้อ 66 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ค่าเฉลีย่เลขคณิตของอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย = [(4+3+2.5+3+2) / 5] = 2.9% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่6 หน้า 271-273 

 
 
ข้อ 67 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

วธิคีดิลดเงนิปันผลและวธิคีดิลดกระแสเงนิสดอสิระของผูถ้อืหุน้ใชส้ าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั โดยอตัราคดิลดที่
ใชค้อือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (ke) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่7 หน้า 327-329 
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ข้อ 68 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

กระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (free cash flow to firm: FCFF) เป็นกระแสเงนิสดหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนภาษจี่ายของกจิการไปแลว้ โดยกจิการสามารถน ากระแสเงนิสดส่วนนี้ไปจา่ยใหแ้ก่เจา้หนี้ทาง
การเงนิและผูถ้อืหุน้ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 357 

 
 
ข้อ 69 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

DCF เหมาะส าหรบัใชใ้นการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัของกจิการทีส่ามารถพยากรณ์รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงานในอนาคตไดอ้ย่างค่อนขา้งน่าเชื่อถอื โดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานในอดตี 
ดงันัน้ 1. จงึเป็นค าตอบของขอ้นี้ DCF ไม่เหมาะส าหรบัการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัตามขอ้ 2, 3 และ 4 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 356 

 
 
ข้อ 70 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

1) ไม่ถูกตอ้งเพราะอตัราคดิลดทีจ่ะน ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่กจิการคอืตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) 
โดย ke เป็นส่วนหนึ่งของ WACC 2) และ 4) เป็นขอ้สรุปทีถู่กตอ้ง ส่วนขอ้ 3) ถูกตอ้งเพราะ มลูค่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
= มลูค่าของกจิการ – มลูค่าในส่วนของหนี้สนิ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 359 

 
 
ข้อ 71 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ในการค านวณอตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ โดยใช ้CAPM Model ผูว้เิคราะหต์อ้งทราบอตัราผลตอบแทนแบบ
ไรค้วามเสีย่ง (rf) อตัราผลตอบแทนของตลาด (rm) รวมถงึค่าเบตา้ของหุน้ทีต่อ้งการประเมนิมลูค่า (β) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 394-395 
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ข้อ 72 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ราคาทีเ่หมาะสมของหุน้ของบรษิทั ก เท่ากบั (2.50 / 0.10) = 25 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 374 

 
 
ข้อ 73 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

เน่ืองจากการค านวณในกรณีนี้เป็นการค านวณหามลูค่ากจิการโดยใช ้FCFF ดงันัน้ อตัราคดิลดทีจ่ะใชค้อื WACC                 
(ไม่ใช ้ke) ดงันัน้ มลูค่ากจิการของบรษิทั A = (200 x 1.02) / (0.065-0.02) = 4,533.33 ลา้นบาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่8 หน้า 414-415 

 
 
ข้อ 74 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

MVA = มลูค่าตามราคาตลาดของธุรกจิ – เงนิทุนรวม 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่9 หน้า 437-438 

 
 
ข้อ 75 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ก าไรคงเหลอื = ก าไรจากการด าเนินงานหลงัภาษ ี– ตน้ทุนของเงนิทุน 
                 = [ก าไรสุทธ ิ+ ดอกเบีย้จ่าย x (1-อตัราภาษ)ี] - [WACC x สนิทรพัยร์วม] 
ดงันัน้ เมื่อก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ ก าไรคงเหลอืจะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย และเมื่อWACC เพิม่ขึน้ ก าไรคงเหลอืของกจิการจะ
ลดลง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่9 หน้า 457-459 
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ข้อ 76 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

EVA = NOPAT – (K x TC) 
       = 4 – (3% x 100) 
       = 4-3 
       = 1 ลา้นบาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่9 หน้า 437-438 

 
 
ข้อ 77 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ก าไรคงเหลอื = [ก าไรสุทธ ิ+ ดอกเบีย้จ่าย x (1-อตัราภาษ)ี]-[WACC x เงนิทุนรวม] 
WACC ของบรษิทั ก   =           [(5%x (1-0.2)]+10% 
                                                   2 
                             =              7% 
ดงันัน้ ก าไรคงเหลอืของบรษิทั ก ประจ าปี 25x1 สามารถค านวณไดจ้าก       
 = [200 + 30(1-0.2)] - (7% x 500) 
       =  200+24-35 
     =  189 ลา้นบาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่9 หน้า 442-444 

 
 
ข้อ 78 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

จากขอ้มลูทีโ่จทยใ์หม้า อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากการลงทนุในหุน้ A โดยใช ้CAPM Model  
  = 2%+0.6 (9%-2%) = 6.2% 
ก าหนดใหอ้ตัราการขยายตวัในระยะยาวของบรษิทั A เท่ากบั x และราคาหุน้ในปัจจุบนัเท่ากบั 7 บาท และมลูค่าตาม
บญัชตี่อหุน้เท่ากบั 3 บาท จากขอ้มลูทีโ่จทยใ์หม้า สามารถเขยีนสมการแสดงความสมัพนัธต์ามแนวคดิของราคาหุน้
ตามวธิกี าไรคงเหลอืไดด้งันี้ 
  7 = 3 + 3 x [(0.12-0.062) / (0.062-x)] 
ดงันัน้ x = 0.0185 หรอื 1.85% ดงันัน้ อตัราการการขยายตวัระยะยาวของบรษิทั A คอื 1.85% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่9 หน้า 458-460 
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ข้อ 79 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ในการค านวณ EBITDA จ าเป็นตอ้งทราบก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) รวมถงึค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(depreciation and amortization) ในการค านวณมลูค่ากจิการรวม (EV) จ าเป็นตอ้งทราบมลูค่าตามราคาตลาดของ
หนี้สนิระยะยาว หุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามญัของกจิการ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่10 หน้า 510-512 

 
 
ข้อ 80 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

จากขอ้มลูทีโ่จทยใ์หม้า สิง่ทีส่ามารถค านวณไดค้อื Leading P/E ซึง่เท่ากบั 8 / (0.3+0.4+0.5+0.3) = 5.33 เท่า 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่10 หน้า 496-498 

 
 
ข้อ 81 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ราคาเสนอขายหุน้ IPO ของ บมจ. A = 1.50 x 7 x (1-0.20) = 8.40 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่10 หน้า 496-498 

 
 
ข้อ 82 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ค่า Delta ของ Warrant   = (2.50 - 2.00) / (10-8) 
                                = 0.25 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่11 หน้า 593-594 

 
 
ข้อ 83 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

จากขอ้มลูทีโ่จทยใ์หม้า สามารถเขยีนสมการแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
มลูค่าของ Warrant = มลูค่าทีแ่ทจ้รงิ + มลูค่าตามระยะเวลา 
         7              = Max (0, 10-x) + 2 
ดงันัน้ ราคาใชส้ทิธขิอง Warrant (x) เท่ากบั 5 บาท 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่11 หน้า 580-582 
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ข้อ 84 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(derivative warrant) เป็นตราสารทางการเงนิทีผู่อ้อกใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการทีจ่ะซื้อหรอืจะ
ขายสนิทรพัยอ์า้งองิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรอืช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่ าหนดไว ้ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นตราสาร                    
โดยผูอ้อก และจะไดร้บัช าระเงนิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรอืช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่ าหนดไว้ ในจ านวนทีค่ านวณจากส่วน
ต่างของราคาสนิทรพัยอ์า้งองิและราคาใชส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสาร 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่11 หน้า 567-568 

 
 
ข้อ 85 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาส าหรบัการลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนืตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ESG) 
ไดแ้ก่ การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (E: Environment) การจดัการดา้นสงัคม (S: Social) และบรรษทัภบิาล (G: 
Governance) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่12 หน้า 607-608 

 
 
ข้อ 86 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยประกอบดว้ยการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั การเคารพสทิธิ
มนุษยชน การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบของผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การร่วม
พฒันาชมุชนหรอืสงัคม การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดลอ้มและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน บทที ่12 หน้า 632 
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ข้อ 87 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ผูถ้อืตราสารหนี้ไม่มปีระกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิไดร้บัสทิธใินการไดร้บัช าระหนี้เทา่เทยีมกบัเจา้หนี้สามญัทัว่ไป 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 28 

 
 
ข้อ 88 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

อตัราผลตอบแทนปัจจุบนั = ดอกเบีย้รบัต่อปี/ราคาปัจจบุนั = 80/800 = 10% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 63 

 
 
ข้อ 89 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

y = (1,000 - 985) / 1,000 x (365 / 85) = 6.44% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 68 

 
 
ข้อ 90 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

Clean price (net price) = Gross price (dirty price) – Accrued interest  
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 114 

 
 
ข้อ 91 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ผูล้งทุนในตราสารหนี้ทีจ่่ายอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัจะไดป้ระโยชน์เมื่ออตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 104 
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ข้อ 92 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

LIBOR เป็นดอกเบีย้อา้งองิส าหรบัเงนิสกุลหลกั เช่น USD  
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 104 

 
 
ข้อ 93 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ดอกเบีย้คา้งรบั  = 40*(2/6) = 13.33  
Clean Price  = 1,080 - 13.33 = 1,066.67 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 114-115 

 
 
ข้อ 94 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

มลูค่าตราสารหนี้ = (60 / 1.04) + (50 / 1.042) + (1,040 / 1.043) = 1,028.48 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 110-111 

 
 
ข้อ 95 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

เสน้อตัราผลตอบแทนแบบลาดชนัลง ตลาดจะมมีมุมองมองว่าอตัราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวควรจะต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนระยะสัน้ เป็นมุมมองทีน่ักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิในอนาคตจะเขา้สู่ภาวะถดถอย 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 148-151 

 
 
ข้อ 96 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

กลุ่มผูท้ีต่อ้งการเงนิทุนและกลุ่มผูใ้หเ้งนิทุนสามารถเปลีย่นระยะเวลาทีต่อ้งการกูห้รอืใหกู้ไ้ด ้หากมส่ีวนชดเชยความเสีย่ง 
(ผลตอบแทนเพิม่เตมิ) ทีเ่พยีงพอ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 158-159 
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ข้อ 97 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

Treasury spot rate curve สรา้งมาจากผลตอบแทนของตราสารหนี้ของรฐัทีไ่ม่มกีารจ่ายดอกเบีย้ (treasury zero 
coupon bond) 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 142 

 
 
ข้อ 98 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

Callable Bond มส่ีวนประกอบทัง้คอนเวคซติี ้ในทางบวกและทางลบ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 181-183 

 
 
ข้อ 99 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

Premium Bond ม ีCurrent Yield มากกว่า YTM 

ส าหรบั Zero-copon ขายในราคาส่วนลด ผลตอบแทนคปูองและผลตอบแทนปัจจบุนัจะเป็นศูนย ์และ YTM เป็นบวก 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 172 

 
 
ข้อ 100 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ดเูรชนั = (1,130 - 990) / 2 (1,050) (0.01) = 6.67 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 195-196 

 
 
ข้อ 101 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

T3 เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืที ่TRIS ออกใหผู้อ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัที่
ยอมรบัได ้

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 247 
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ข้อ 102 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

Ba1 เป็นสญัลกัษณ์อนัดบัแรกหรอืดทีีสุ่ด ในกลุ่มระดบักลุ่มระดบัเกง็ก าไร (speculative grade) ของบรษิทัจดัอนัดบั
เครดติ Moody’s 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 245-246 

 
 
ข้อ 103 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

กลยุทธก์ารลงทุน Ladder เป็นการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุการไถ่ถอนดว้ยมลูค่าทีเ่ท่ากนัตลอดช่วง
เสน้โคง้อตัราผลตอบแทน 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 286 

 
 
ข้อ 104 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

กลยุทธ ์Barbell จะเปรยีบเสมอืนส่วนปีกของผเีสือ้ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 292 
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ 
 
ข้อ 105 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

คุณสมบตัใินการยกระดบัการลงทุน (Leverage) ของตราสารอนุพนัธ ์ท าใหต้ราสารอนุพนัธเ์ป็นตราสารทีม่คีวามเสีย่ง
สงูกว่าสนิทรพัยท์ีต่ราสารอา้งองิอยู่ 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 12-14 

 
 
ข้อ 106 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ผูด้แูลสภาพคล่องการซื้อขาย (Market Maker) จะมหีน้าทีส่่งค าสัง่เสนอซื้อ/เสนอขายทีไ่ดร้บัมอบหมายตามภาระหน้าที่
ทีไ่ดต้กลงไวก้บัตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อชว่ยใหเ้กดิสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 43 

 
 
ข้อ 107 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

1) ไม่ถูกตอ้ง สญัญาฟอรเ์วริด์เป็นสญัญาทีก่ าหนดเงือ่นไขตามความพอใจของคู่สญัญา (customized Contract)  ส่วน
 สญัญาฟิวเจอรส์จะเป็นสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐาน 
2)  ไม่ถูกตอ้ง สญัญาฟอรเ์วริด์เป็นภาระผกูพนัต่อทัง้ผูซ้ื้อและผูข้าย 
3)  ถูกตอ้ง 
4)  การช าระราคา (Settlement) และการส่งมอบสนิคา้จะท าพรอ้มกนัในวนัส่งมอบ (Delivery Date) ทีก่ าหนดในสญัญา
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 46-47 

 
 
ข้อ 108 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ไม่ถูกตอ้ง สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบนดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์นิยมใชก้ารส่งมอบแบบ Cash Settlement 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 54 
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ข้อ 109 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้านี้มมีลูค่า 500,000 x 20 = 10,000,000 บาท และเป็นการส่งมอบแบบ Physical Delivery ดงันัน้ 
ณ วนัส่งมอบ นาย ก. ตอ้งส่งมอบหุน้ใหน้าย ข. ส่วนนาย ข. ตอ้งช าระเงนิใหน้าย ก. 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 53-54 

 
 
ข้อ 110 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ไม่ถูกตอ้ง สญัญาฟิวเจอรส์มสีภาพคล่องสงูกว่าสญัญาฟอรเ์วริด์ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 72-80 

 
 
ข้อ 111 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ไม่ถูกตอ้ง สญัญาฟิวเจอรส์บนอตัราดอกเบีย้ คู่สญัญาไมต่อ้งแลกเงนิตน้ ช าระแค่ส่วนต่างดอกเบีย้ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 82-94 

 
 
ข้อ 112 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

I)  ถูกตอ้ง 
II)  ไม่ถูกตอ้ง – หากค่าเบสสิต ่ากวา่ศูนย ์สะทอ้นว่าราคาสญัญาฟิวเจอรส์ต ่ากว่าราคาสปอต นักลงทุนควรท าอาบทิราจ 
 ดว้ยการซื้อสญัญาฟิวเจอรส์ และขายชอรต์สนิทรพัยท์ีร่าคาสปอต เพื่อท าก าไรจากการอาบทิราจ เท่ากบั ST - FT 
III) ไม่ถูกตอ้ง - สญัญาซื้อขายทีม่ตีน้ทุนในการถอืครองสนิทรพัยอ์า้งองิสงู ราคาซื้อขายล่วงหน้าของสญัญาทีว่นัส่งมอบ
 ไกลจะมรีาคาสงูกว่าราคาซื้อขายล่วงหน้าของสญัญาทีม่วีนัส่งมอบใกล้ 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 122-124 
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ข้อ 113 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

I.  ไม่ถูกตอ้ง – ปัจจยัทีท่ าใหร้าคาซื้อขายล่วงหน้าไม่เท่ากบัราคาทีค่าดหมายในอนาคต มทีัง้ตน้ทนุในการท าธุรกรรม 
 และค่าชดเชยความเสีย่ง (Risk Premium) 
II.  ถูกตอ้ง 
III.  ไม่ถูกตอ้ง – ภาวะทีเ่มื่อเวลาผ่านไปราคาซื้อขายล่วงหน้าปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นภาวะของ Normal Backwardation 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 124-126 

 
 
ข้อ 114 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ราคาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่หมาะสม คอื  F0  =  S0(1+r)T 
                 F0 =  30 x [1+0.04] (3/12)  
  =  30 x 1.01 
                       =  30.30 
หากผูข้ายตัง้ราคาสงูกว่า 30.30 บาท/หุน้ ผูซ้ื้อจะซื้อหุน้ในวนัน้ีทีร่าคา 30 บาท แลว้ถอืครองไปอกี 3 เดอืนแทน 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 115-116 

 
 
ข้อ 115 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

ราคาซื้อขายล่วงหน้าทีเ่หมาะสม คอื  F0 =  S0(1+r)T 
 F0 =  50 x [1+0.06] (4/12) 
                       =  50 x 1.02 
                       =  51 
รวมมลูค่าอนาคตของ Storage Cost และ Convenience Yield 
                  F0  =  S0(1+r)T + FV(SC) – FV(CY) 
                       =  51 + 2.4 – 3.8 
                       =  49.6 
หากมผีูเ้สนอขายสญัญาฟิวเจอรส์ที ่50 บาท/ก.ก. ผูซ้ื้อไมค่วรซือ้เนื่องจากราคาสงูเกนิกว่าราคาทีเ่หมาะสม 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 120-122 
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ข้อ 116 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

I.  ไม่ถูกตอ้ง - สญัญาออปชนั เป็นอนุพนัธท์ีอ่ยูใ่นรปูแบบของสทิธ ิ(Right) ทีผู่ซ้ื้อมตี่อผูข้าย แต่เป็นภาระผกูพนั 
 (Obligation) ทีผู่ข้ายมตี่อผูซ้ื้อ 
II.  ถูกตอ้ง 
III.  ถูกตอ้ง 
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 172-177 

 
 
ข้อ 117 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

I.  ไม่ถูกตอ้ง – ทัง้สญัญาออปชนับนอตัราดอกเบีย้และ FRA ไมม่กีารช าระเงนิตน้ 
II.  ถูกตอ้ง 
III.  ไม่ถูกตอ้ง – หากราคาสปอตต ่ากว่าราคาใชส้ทิธ ิผูถ้อืคอลออปชนัไม่ควรจะใชส้ทิธ ิเพราะสามารถซื้อเงนิดอลลาร์
 ไดใ้นราคาสปอตทีถู่กกว่า 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 197-203 

 
 
ข้อ 118 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ความผนัผวนของราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ (σT) มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกทัง้กบัคอลและพุทออปชนั กล่าวคอืยิง่ความ                     
ผนัผวนสงู มลูค่าของออปชนัทัง้คอลและพุทจะสงูขึน้ แต่หากความผนัผวนต ่ามลูค่าของออปชนัทัง้คอลและพุทจะลดลง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 215-219 

 
 
ข้อ 119 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

I.  ถูกตอ้ง 
II.  ถูกตอ้ง 
III.  ไม่ถูกตอ้ง – คา่แกมมา (gamma, Γ) คอืค่าความอ่อนไหวทีส่ะทอ้นการเปลีย่นแปลงของค่าเดลตาเมื่อราคา
 สนิทรพัยอ์า้งองิเปลีย่นไป โดยคา่แกมมาจะมคี่าเป็นบวกทัง้คอลและพุทออปชนั 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 252-258 
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ข้อ 120 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ถูกตอ้ง ผูซ้ื้อพุทออปชนัจะมกี าไรสงูสุด (เมื่อสนิทรพัยอ์า้งองิปรบัตวัลดลง) เท่ากบัราคาใชส้ทิธหิกัดว้ยค่าพรเีมยีม และ
ขาดทุนสงูสุด (เมื่อราคาสนิทรพัยอ์า้งองิปรบัตวัเพิม่ขึน้) เท่ากบัค่าพรเีมยีม 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 260-262 

 
 
ข้อ 121 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

1) ไม่ถูกตอ้ง – สญัญาสวอปมกัใชใ้นการบรหิารความเสีย่งมากกวา่การเกง็ก าไร 
2)  ถูกตอ้ง 
3)  ไม่ถูกตอ้ง – สญัญาสวอปมคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระของสญัญาสงูเนื่องจากซื้อขายกนัในตลาด OTC 
4)  ไม่ถูกตอ้ง – รายละเอยีดของสญัญาสามารถเจรจาเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัการเจรจากนัของคู่สญัญา 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 290-296 

 
 

ข้อ 122 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

กองทุน ABC ควรใชส้ญัญาสวอปตราสารทุนในการบรหิารความเสีย่ง ขณะทีบ่รษิทั XYZ ควรใชส้ญัญาสวอปเงนิ  

ตราต่างประเทศในการบรหิารความเสีย่ง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 280-282, 287-289 

 
 

ข้อ 123 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

การค านวณอตัราดอกเบีย้ของสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้คดิจาก Yield Curve ของอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 301-302 
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ข้อ 124 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

I. ถูกตอ้ง 
II. ไม่ถูกตอ้ง - การประเมนิมลูคา่สญัญา Swap คลา้ยกบัการประเมนิมลูค่าของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
III. ถูกตอ้ง 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์หน้า 300-323 
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม 

 
ข้อ 125 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

1) จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด จะมจี านวนไม่คงที ่(อาจลดหรอืเพิม่กไ็ด)้  
2) กองทุนเปิดอาจมหีรอืไมม่กีารก าหนดอายุโครงการ 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่1 หวัขอ้ 1.5 ประเภทของกองทุนรวม หน้า 32-33 

 
 
ข้อ 126 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

CAPM,  Rp = Rf + Beta * (Rm – Rf) 
 Rp = ??, Rm = 9%, Rf = 3%, Beta = 1 

 Rp = 3% + (1) * (9% - 3%) 
 Rp = 3% + 6% = 9% 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่2 หวัขอ้ 2.5 การประเมนิความเสีย่งของกองทุนรวม  หน้า 88-89 

 
 
ข้อ 127 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

CAPM,  Rp = Rf + Beta * (Rm – Rf) 
 16%  =  4% + Beta-A x (10% - 4%) 
 Beta-A =  2 

 7%  =  4% + Beta-B x (10% - 4%) 
 Beta-B  =  0.5 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่2 หวัขอ้ 2.5 การประเมนิความเสีย่งของกองทุนรวม  หน้า 88-89 

 
 
ข้อ 128 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

I. ตอ้งมกีารก าหนดชว่งเวลาส าหรบัการลงทุนไวอ้ย่างแน่นอนเป็นงวด ๆ เช่น ทุกเดอีน และมกีารลงทุนเป็นจ านวน
 เงนิคงทีเ่ท่า ๆ กนั ในแต่ละงวด  
II.  DCA เหมาะกบัผูล้งทุนทีส่ามารถการลงทุนไดอ้ย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  
III. ผลตอบแทนจากการลงทุนในแบบ DCA อาจจะต ่ากว่ากลยทุธก์ารจบัจงัหวะการลงทุนกไ็ด ้

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่3 หวัขอ้ 3.3 กลยทุธก์ารลงทุนในกองทุนรวม หน้า 127-128 
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ข้อ 129 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

I. ผูล้งทุนที ่Short หุน้ บรษิทั A ถา้ตอ้งการบรหิารความเสีย่ง (hedge) แบบ Perfectly Hedge สามารถบรหิารความ
 เสีย่งโดยการซื้อ Plain Vanilla Call Option บนหุน้ บรษิทั A (ส่วน Call Option ประเภท Cash or Nothing บนหุน้ 
 บรษิทั A จะมกีารจ่าย Payoff เป็นค่าคงที ่ท าใหม้คีวามสามารถในการ Hedge ต ่า)  
II.  Knock in Call Option + Knock out Call Option = Plain Vanilla Call Option (ความสมัพนัธด์งัสมการ จะเป็นจรงิ
 ถา้สนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตวัเดยีวกนั, ราคาใชส้ทิธเิท่ากนั, ระยะเวลาลงทุนและวนัใชส้ทิธเิป็นวนัเดยีวกนั และ
 ขอบเขตอา้งองิเป็นราคาเดยีวกนั)    
III.  Knock in Put Option อาจจะมสีดัส่วนผลตอบแทนต่อราคา Option ต ่ากว่า Plain Vanilla Put Option กไ็ด ้
 เน่ืองจากกรณีที ่ราคาปิดของสนิคา้อา้งองิ ณ วนัครบก าหนดสญัญาต ่ากว่าราคาใชส้ทิธ ิKnock in Put Option อาจ
 มผีลตอบแทน = 0 ถา้ราคาปิดของสนิคา้อา้งองิไม่เคยแตะ Barrier เลย ส่วน Plain Vanilla Put Option จะม ี
 Value > 0 ถา้ ราคาใชส้ทิธสิงูกว่าราคาปิดของสนิคา้อา้งองิ ณ วนัครบก าหนดสญัญา   
หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่4 หวัขอ้ 4.3.2 กองทุนรวมทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น (Complex 
Return Fund)  หน้า 146-152  
 
 
ข้อ 130 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ราคาใชส้ทิธ ิ(exercise price) เป็นราคาเฉลีย่ของราคาปิดของราคาน ้ามนั ในช่วง 10 วนัท าการ 

ผลรวมของราคาปิดของราคาน ้ามนั 10 วนั = 105 + 100 + 95 + 90 + 110 +108 + 102 + 100 + 97 +103 = 1,010 
ต่อ 10 วนั 

X = Avg S = ราคาเฉลีย่ = 1,010/10 = 101 เหรยีญ/บารเ์รล 

ดงันัน้ ราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) = 101 เหรยีญ/บารเ์รล 

S = ราคาปิด ณ วนัสิน้สุดสญัญา = 103 เหรยีญ/บารเ์รล 

สญัญา Asian Call Option: S = 103, X (Strike Price) = 101 

Asian Call Option = Max (0, S - X) = Max (0, 103 – 101) = Max (0, 2) = 2 

หนังสืออ้างอิง 

การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม บทที ่4 หวัขอ้ 4.3.2 กองทุนรวมทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น (Complex 
Return Fund) หน้า 152-153 
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วิชาการบริหารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน 

 
ข้อ 131 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ปัจจยัทีต่อ้งค านึงพจิารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบัเงนิเฟ้อทีค่าดหวงั ระยะเวลาลงทุน และ
ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 12 

 
 
ข้อ 132 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

ขอ้มลูเชงิคุณภาพประกอบไปดว้ย ขอ้มลูประวตัส่ิวนตวัและผูอ้ยู่ในอุปการะ ช่วงอายุของผูล้งทนุ และขอ้มลูดา้นการ
ท างาน  ส่วนกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนในปัจจุบนัจดัเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 51 

 
 
ข้อ 133 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ขอ้มลูเชงิคุณภาพประกอบไปดว้ย ขอ้มลูประวตัส่ิวนตวัและผูอ้ยู่ในอุปการะ ช่วงอายุของผูล้งทนุ และขอ้มลูดา้นการ
ท างาน  ส่วนกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนในปัจจุบนัจดัเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 53 - 54 

 
 
ข้อ 134 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

4 องคป์ระกอบทีต่อ้งตดัสนิใจในการก าหนดกลยุทธก์ารจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนไดแ้ก่ สนิทรพัยล์งทุนประเภทใดทีค่วร
น ามาพจิารณาส าหรบัการลงทุน นโยบายทีจ่ะจดัสดัส่วนน ้าหนักการลงทุน ขอบเขตการจดัสรรเงนิลงทุน และ
หลกัทรพัยพ์เิศษใดทีค่วรพจิารณาซื้อไวใ้นกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 84 

 
 
 
 



ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  38 

 

 
ข้อ 135 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

I ผดิ ถงึแมว้่าการสรา้งกองทุนดชันีแบบย่อใชจ้ านวนหลกัทรพัยน้์อยกว่าการสรา้งกองทุนดชันแีบบเตม็รปูแบบ แต่กม็ ี
tracking error ทีส่งูกว่า 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 113 – 116 

 
 
ข้อ 136 เฉลย 3 

ค าอธิบายเฉลย 

ค่าความเสีย่งจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยน์ี้ คอื = sqrt (0.5^2*5^2 + 0.5^2*7^2 + 2*0.5^2*28) = 5.70 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 159 

 
 
ข้อ 137 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

ค่าความแปรปรวนรว่มของหลกัทรพัย ์ก และ ข = (-0.5* 8% * 10%) = -0.004   
หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 161-163 

 
 
ข้อ 138 เฉลย 2 

ค าอธิบายเฉลย 

กองทุน ก มเีป้าหมายสรา้งผลตอบแทนแบบสมับูรณ์ ในขณะทีก่องทุน ข มเีป้าหมายชนะดชันี ดงันัน้ใชว้ธิปีระเมนิแบบ
เปรยีบเทยีบ 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 177 - 178 

 
 
ข้อ 139 เฉลย 4 

ค าอธิบายเฉลย 

กองทุน ข ผูจ้ดัการกองทุนเลอืกหลกัทรพัยเ์ก่งมคีวามแตกต่างของผลการด าเนินงานทีม่าจากการเลอืกหลกัทรพัยถ์งึ 
1.4% แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองดว้ยความแตกต่างของผลการด าเนินงานทีม่าจากการจดัสรรเงนิลงทุน -3.0% ท าให้
กองทุน ข มผีลตอบแทนน้อยกวา่ค่ามาตรฐานเปรยีบเทยีบ 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 190 – 192 
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ข้อ 140 เฉลย 1 

ค าอธิบายเฉลย 

เป้าหมายการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษมีุ่งหวงัทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุน แต่อย่างไรกต็าม
ไม่ไดมุ้ง่หวงัใหไ้ดร้บัเงนิคนืจากสรรพากรมากทีสุ่ด การลงทุนในกองทุนรวมทีห่กัภาษีควรจะเป็นไปตามเกณฑแ์ละ
ความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องผูล้งทุน 

หนังสืออ้างอิง 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ หน้า 226 - 227 


